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Everything DiSC Workplace® — johdanto
Markkinoiden syvällisin, helposti räätälöitävissä oleva DiSC®-pohjainen työyhteisövalmennusratkaisu.
Everything DiSC Workplace® auttaa tehostamaan yksilöiden välistä vuorovaikutusta yksi
ihmissuhde kerrallaan.
Se sopii kaikille asemasta tai tehtävästä riippumatta, ja sitä voidaan käyttää organisaation
kaikilla tasoilla työyhteisön kehittämiseksi.
Mitä verkossa on tarjolla?
Everything DiSC Workplace -profiili
(itsearviointi)
Everything DiSC -vertailuraportit
(jatkotyökalu)
Everything DiSC -liite valmentajille
(lisäraportti)
Mitä pakkaus sisältää?
Pakkaus sisältää kolmen valmennusmoduulin aineistot.
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Tämä kuvake osoittaa, että voit helposti räätälöidä Everything DiSC Workplace
valmennusohjelman sisältöä vastaamaan organisaation tarpeita.
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Valmennusmateriaalit
Everything DiSC Workplace® -valmennus koostuu kolmesta moduulista sekä valinnaisesta
ihmisten lukemisen harjoituksesta.
Kukin moduuli sisältää seuraavat:
• Valmentajan opas MS Word -muodossa
• Osallistujan työkirja MS Word -muodossa
• PowerPoint®-esitys videoineen
Moduuli 1: Omaan DiSC®-tyyliin tutustuminen
Osallistujat oppivat, miten DiSC-tyylit vaikuttavat heidän ihmissuhteisiinsa, ja tutustuvat
prioriteetteihin, joihin he keskittyvät työssään.
Moduuli 2: Muiden tyylien ymmärtäminen
Osallistujat oppivat, mitä mahdollisia hyötyjä ja haasteita liittyy yhteistyöhön eri DiSC-tyylejä
edustavien henkilöiden kanssa.
Moduuli 3: Suhteiden tehostaminen
Osallistujat laativat strategioita ja toimintasuunnitelman voittaakseen haasteet, joita he
kohtaavat työskennellessään eri DiSC-tyylejä edustavien henkilöiden kanssa.
Valinnainen harjoitus: Ihmisten lukeminen
Osallistujat oppivat tunnistamaan muiden henkilöiden DiSC-tyylin käyttäytymisen perusteella.
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Valmentajan oppaita, PowerPoint®-esityksiä ja osallistujan työkirjaa voidaan
käyttää sellaisinaan tai räätälöityinä omiin tarpeisiin.
I

TÄLÖ
RÄÄ

Valmennus voidaan toteuttaa halutussa ajassa, yhdestä tunnista koko päivään.
Saat ohjeet valmennusohjelman räätälöintiin osoitteesta
www.everythingdisc.com/help (englanniksi).

Tukimateriaalit
Everything DiSC Workplace® ‑tukimateriaalikansio pitää sisällään seuraavaa:
•
•
•
•
•
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Linkki online-tukeen Everything DiSC Workplacen räätälöintiä varten
Linkki online-materiaaliin, muun muassa esimerkkiprofiileihin ja tutkimusraportteihin
Kuvia
Mallipohjia
Yleiskatsauksia ohjelmiin
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Everything DiSC Workplace® -videot
Everything DiSC Workplace® sisältää 14 videota, jotka on upotettu PowerPoint®-esityksiin.
Videot löytyvät myös tiedostosta Video_RäätälöiOmaksi, joka sijaitsee
Valmennusmateriaalit-kansiossa.
DiSC®-johdanto
disC® -johdanto
(4 minuuttia, 1 video)
Esittelee Everything DiSC -mallin ja neljä DiSC-tyyliä.

työskentely eri tyylien kanssa
(5 minuuttia, 1 video)
Esittelee neljä työtoveria, joilla on erilaiset DiSC-tyylit,
sekä havainnollistaa DiSC-mallia käytännössä.

Työskentely eri tyylien kanssa

työyhteisöstrateGiat
(10 minuuttia, 4 videota)
Neljä työtoveria vastaavat kysymyksiin koskien toistensa
kanssa työskentelemistä, heidän kohtaamiaan haasteita
sekä strategioita, joita he ovat käyttäneet tehostaakseen
suhteitaan.

Työyhteisöstrategiat

ihMisten lukeMinen (valinnainen harjoitus)
(4 minuuttia, 8 videota)
Näyttelijä havainnollistaa erilaisia DiSC-tyylejä.
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Video voidaan liittää omaan PowerPoint®-esitykseesi Valmennusmateriaalitkansiossa sijaitsevan Video_RäätälöiOmaksi-tiedoston avulla.
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Saat ohjeet valmennusohjelman räätälöintiin osoitteesta
www.everythingdisc.com/help (englanniksi).

Everything DiSC Workplace® -prosessin
kolme vaihetta
Vaihe 1: Profiilin tekeminen
Everything DiSC Workplace® -profiili on yksilö- ja työyhteisökohtainen 20 sivun raportti. Se
perustuu tutkimuksissa validoituun Everything DiSC -arviointiin, joka tehdään verkossa.
Valitse Everything DiSC Workplace -profiili kirjautumalla EPIC-tilillesi osoitteessa
https://admin.inscape-epic.com (englanniksi) ja klikkaamalla kohtaa Manage Reports
(Hallitse raportteja). Lisätietoa löydät osoitteesta www.everythingdisc.com/help (englanniksi).
Jos sinulla ei ole EPIC-tiliä, ota yhteyttä Everything DiSC Partneriisi.
Räätälöi omiin tarpeisiisi: poista sivuja tai muuta sivujärjestystä, anna raportille
uusi otsikko ja tulosta valitsemasi osiot.
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Saat ohjeet valmennusohjelman räätälöintiin osoitteesta
www.everythingdisc.com/help (englanniksi).
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Vaihe 2: Valmennuksen valmisteleminen ja toteuttaminen
Aseta Everything DiSC Workplace® -USB-tikku tietokoneesi USB-porttiin ja avaa
Valmennusmateriaalit-kansio.
Valitse tarvitsemasi valmennusmateriaalit.
Räätälöi materiaaleja ja tallenna ne USB-asemaasi.
I
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Saat ohjeet valmennusohjelman räätälöintiin osoitteesta
www.everythingdisc.com/help (englanniksi).

Vaihe 3: Jatkotyökalut
Everything DiSC ® -vertailuraportteja voidaan tuottaa aina kahdesta osallistujasta kerrallaan
havainnollistamaan heidän yhtäläisyyksiään ja eroavaisuuksiaan.
10-sivuiset vertailuraportit mahdollistavat oppimisen jatkamisen myös varsinaisen valmennuksen
jälkeen ja auttavat siten kehittämään työyhteisöä.
Lisätietoa löydät osoitteesta www.everythingdisc.com/help (englanniksi).
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Ohjelmiston rekisteröinti
Rekisteröi tuotteesi saadaksesi maksutonta teknistä tukea sekä välittömiä ilmoituksia
tuotepäivityksistä.
• Mene osoitteeseen www.register.everythingdisc.com (englanniksi).
• Noudata ohjeita ja syötä sarjanumerosi sekä muut tarvittavat tiedot.

• Tallenna alla oleva rekisteröintitunnus ja/tai tulosta rekisteröintivahvistus.
Tuotteen rekisteröintitunnus: _____________________________________

A321-04 0813
DiSC, Everything DiSC, Everything DiSC Workplace, ja Wiley ovat John Wiley & Sons, Inc:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.
© 2013, John Wiley & Sons, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällön kokonainen tai osittainen jäljentäminen missä tahansa muodossa on kielletty.

